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 چکیده

 راه و نفس مکائد چیستی به پاسخ هدف با حاضر پژوهش:  هدف
 بر أکیدت با نفس مکائد چیستی بر تأکید ضمن آن، با مقابله کارهای

 مهم موضوع این بر خمینی، امام عرفانی هایاندیشه و البالغه نهج
 اب خویش کمالی حرکت و تربیت مسیر در انسان که دارد تأکید
 شگردهای با که شد خواهد مواجه اماره نفس نام به سرسختی دشمن

 این در محقق انگیزۀ. ددهمی جلوه زیبا و آسان را گناه مختلف،
 آثار و بعادا تبیین نفس، توسط کید القاء فرآیند به یابیدست نوشتار

  .است شناسیانسان مختلف مسائل در موضوع این
 کیفی صورت به و محتوا تحلیل روش با نگارنده :ها روش و مواد

 نفس دمکائ معناشناسی به ابتدا ای،کتابخانه منابع از استفاده با و
 تسویل، مانند واژه این کلیدی و مترادف مفاهیم سپس خته،پردا

  .است نموده تحلیل را تلبیس و تزیین،
 سک هیچ که باشد، می دقیق و پیچیده بقدری نفس مکائد :هایافته

 آن مهلک خطر از السالم علیهم معصوم جز به ای مرتبه هیچ در
 اب هک است مراتب دارای و تشکیکی امری همچنین. نیست امان در

 مستقیم ارتباط افراد جایگاه و موقعیت ایمان، و شناخت مراتب
 موقع به درمان عدم و مهم این به توجهی بی صورت در که دارد

 گردد می فراهم وی انسانی مراتب از سقوط و انحراف زمینه
 ،بیداری و یقظه: چون هاییمؤلفه دهد می  نشان نتایج :گیرینتیجه
 پیشگی،پروا و تقوا قرآن، نصایح از مندیرهبه مشارطه، تدبر، و تفکر

 اب مقابله کارهایراه ترین کاربردی جمله از نفس، محاسبه و مراقبه
 ایه اندیشه و البالغه نهج هایآموزه بر تأکید با نفس مکائد چالش

  .باشند می خمینی امام
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 مقدمه
 ژهیبه و ینید یهامکائد نفس از اصطالحات برگرفته از آموزه

همانا »فرمایند: علی )ع( می است. ینیامام خم یعرفان هایشهیاند
نگه داشت بلند مرتبه  نَفْس گوهرى گران بها است، هر که آن را

« اش گردانید و هرکه از آن نگهدارى نکرد پست و خوارش ساخت
شود عدم چه موجب خروج از جادۀ بندگی حضرت حق می(. آن1)

توجهی به مراقبت از این نفس است و منظور از عدم مراقبت بی
ها، ها، خدعهها، نقشهمکائد نفس است. مکائد نفس ترفندها، حیله

تمامی عوامل سقوط و موانع حرکت به سمت کمال است  ها وفریب
نماید، این مکائد، که با اشکال و حاالت گوناگون ظهور و بروز می

گیرند که گویی خود گاه چنان انسان را در قبضه قدرت خود می
ای که قوای ادراکی و ابزارانسان به ناخود تبدیل شده است به گونه

او به ودیعه نهاده است را نادیده های معرفتی که خداوند در وجود 
کند و هرچه گرفته و به سرعت به سمت حیوانیت حرکت می

شود آثار سرعت انسان در مسیر تبعیت از مکائد نفس بیشتر می
مخربی بر دل و جان او حاکم گردیده و مقدمات سقوط به اسفل

د: فرماینگردد. امام خمینی در این زمینه میالسافلین برایش فراهم می
ای برادر در مکائد نفس و شیطان دقیق شو. بدان که نمیگذارند تو 
بیچاره یک عمل خالص بکنی، و همین اعمال غیر خالصه را که 

گذارند به سر منزل برسانی خداوند به فضلش از تو قبول کرده نمی
(2.) 

ردد گبا بررسی نقطه نظر حضرت علی )ع( این نکته مهم مستفاد می
نسان به سمت کمال گاه جنبه درونی دارد که از که موانع حرکت ا

کنیم و گاه جنبه بیرونی که یاد می« نفس امّاره»آن تحت عنوان 
نفس دارای ابعاد و  باشد. توضیح این کهمصداق آن شیطان می

)اماره، لوامه  ۀهای متعددی است که در قرآن مجید به سه مرتبالیه
حالتی از نفس است که  ،فس امارهت. نو مطمئنه( آن اشاره شده اس

های شهوانی، فرمان ها و برآوردن خواستههمواره انسان را به بدی
دهد )تسویل( و با نفس اماره ابتدا گناه را آسان جلوه می د.دهمی

نماید. و این البته از تزیین آن،  شخص را به ارتکاب فعل ترغیب می
یر به تعبیهای نفس است که انسان خودش را فریب دهد و پیچیدگی

(؛ نکته دیگر آن 8)فاطر/ ﴾أَفَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأهُ حَسَناً ﴿قرآن 
که تا تمایل و درخواست از سوی نفس نباشد شیطان کاری از پیش 

های برد، به همین دلیل است که شیطان مرحله به مرحله نقشهنمی
ا توجه به زمینه به عبارت دیگر، نفس اماره بکند. خود را پیاده می

ی شیطان و گرایش حیوانی موجود در انسان، تحت تأثیر وسوسه
آید، تا جایی که واقع شده و شیطان نیز مرحله به مرحله جلو می

در این باره  )ع( على .شودفرد نیز جزو حزب شیطان محسوب می
ر گوید و دتملق انسان را می ،منافق نفس اماره مانند فرد»: فرمایدمی

کند تا بر انسان مسلط شود و او را به مراحل قالب دوست، جلوه می
 (.3« )بعد وارد کند

با توجه به این که مراد از مکائد نفس فریب انسان توسط خود، 
ینت دادن زشتی برای انسان با شگردهای مختلف و اموری است ز

که حقیقت بر انسان از ناحیه او وارونه نشان داده می شود، فلذا  
ابتدا به چگونگی کید توسط نفس و سپس ضمن تحلیل و ارزیابی 

کارهای واژگان مرتبط با کید نفس )تسویل، تزیین، و تلبیس(، به راه
 شاره می نماییم.بازدارندگی نفس از کید ا
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 بیان مسئله
کالم علی )ع( نازلۀ روح مطهرانسان کاملی است که وجودش با 
قرآن یکی بوده و شخصیت برجسته و ممتازش تربیت یافته مکتب 

ای که عظمت روحی، علمی و صاحب رسالت است، الگوی حسنه
معنوی وی قابل توصیف نیست به گونه ای که پیامبر عظیم الشأن 

چه در کالم علی )ع( در داند. آنباب مدینه علم خود می اسالم او را
قالب های مختلف همچون خطبه ها، نامه ها و حکمت ها مورد 

پیوند این مهم با مبدأ  توجه است، بیانگر اهمیت انسان شناسی و
عالم هستی یعنی توحید و خداشناسی است. ضرورت این شناخت 

ت، و اولیاء الهی بوده اسکه پیوسته مورد تأکید و توصیه پیامبران 
های ناشناختۀ درونی، ابعاد سازد با تأمل در الیهانسان را وادار می

چه در این پژوهش ژرف و عمیق هستی خود را واکاوی کند. آن
مورد توجه است، بیان دیدگاه علی )ع( و اندیشه های عرفانی امام 

نسان  ها و عواملی است که معرفت اخمینی پیرامون موانع و حجاب
کند، و کدام راهنما و نسبت به خویش را با مشکل مواجه می

تر از وجود نازنین علی )ع( و شاگرد مکتب آن امام  معالجی کامل
تواند انسان را نسبت به شناخت دشمنهمام، امام خمینی )ره( می

ترین دشمنان که همان نفس اماره است، هدایت نماید. لذا سؤال 
کائد نفس از منظر و نگرش حضرت اصلی این پژوهش چیستی م

علی )ع( و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی است. و از درون 
شود که از منظر ایشان برای مقابله سوال اصلی این پرسش مطرح می

کارهایی ارائه ها و راههای نفس چه آموزهبا مکائد و حیله گری
 گردیده است؟

 
 پیشینه پژوهش

این پژوهش تمرکز بر روی مسئله مکائد  جا که بحث ما در از آن
نفس با محوریت کالم  حضرت علی )ع( و امام خمینی)ره( است لذا 

چه در این باره انجام شده است تفاوت رویکرد این پژوهش با آن
که تاکنون در باره مسأله مکائد نفس و ارائه دارد. قابل توجه این

 انجام نگرفته استراه کارهایی برای مقابله با آن پژوهش مستقلی 
ولی نزدیک به این موضوع تحقیقات ذیل صورت گرفته است. در 

بررسی و تحلیل بزرگترین موانع رشد و کمال » مقاله ای با عنوان 
(  به تطبیق دیدگاه علی )ع( و مولوی 4البالغه و مثنوی )انسانی در نهج

پیرامون خطر نفس و شیطان به عنوان موانع بزرگ رشد و کمال 
مراحل » ان پرداخته شده است. در مقاله دیگری تحت عنوان انس

(، ضمن بیان غایت بعد کمالی 5استکمال نفس از منظر نهج البالغه )
به بیان مراتب و چگونگی منازل هفتگانه قوس صعودی و را 
هکارهای ارتقاء نفس به سمت کمال پرداخته شده است. در مقالۀ 

من عَرَفَ »اوی حدیث شریفتحلیل و ابعاد واک»دیگری با عنوان 
(، به این موضوع پرداخته 6« )در متون عرفانی نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَه

است که انسان باید ابعاد ژرف وعمیق هستی خود را واکاوی کند و 
ضرورت این معرفت را برسایر معارف مقدم و ارجح بداند. گرچه 

رح در مقاالت فوق به نوعی موضوع نفس بررسی و مباحثی مط
گردیده است، ولی  پژوهش حاضر ناظر به نگاه حضرت علی )ع( و 
امام خمینی پیرامون مکائد نفس است که در صورت معرفت نسبت 
 به این موضوع رسیدن به قله منیع انسانیت سهل و آسان خواهد بود.

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
 ایا أیُه»خدای متعال در اهمیت مراقبت از نفس تأکید می فرمایند: 

یا أَیُّها  : »می فرمایند( و نیز 6، )تحریم/ «الَّذینَ آمَنوا قُوا أَنفُسَکُم و...
(؛ علی )ع( معرفه النفس 105، )مائده/«الَّذینَ آمَنوا عَلَیکُم أَنفُسَکُم...

(. از منظر امام 1را سودمندترین معرفت ها معرفی می فرمایند )
 یک است، و صراطخمینی مکائد شیطان و نفس به قدری دقیق و بار

انسانیت به طوری نازک و تاریک است که تا انسان موشکافی 
(. با توجه به مطالب فوق 2کامل نکند نمی فهمد چکاره است )

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر آن است که الزمۀ رسیدن به 
خدای متعال  شناخت نفس، موانع و مکائدی است که در این راه 

خصیت الهی و کالم نافذ حضرت بدون شک جامعیت شوجود دارد. 
علی )ع( وشاگرد عامل مکتب آن امام عزیز یعنی امام خمینی )ره( 

نظیر برای انسانی است که قصد خروج الگو و راهنمای مؤثر و بی
کده نفس و حرکت در مسیر کمال و تربیت الهی را دارد. از ظلمت

 کارهایبه همین جهت تحقیق حاضر به چیستی مکائد نفس و راه
های حضرت علی )ع( و اندیشه های مقابله با آن با محوریت آموزه

 پردازد. امام خمینی )ره( می

 
 بحث

 مفهوم شناسی کید
کردن و برگرداندن از راه دهان معنای قی درلغت به« کید»واژۀ 

 رود، به معنای پیچیدگیاست که وقتی در معنای متشابه به کار می
اصالً قابل تشخیص نباشد. در به صورتی که  ، است باطلحق و 

اصطالح نیز به سعی و تالش در ضرر رساندن به غیر، به صورت 
. این ماده در بسیاری از موارد به معنای حیله زدن تفسیر شده است

مکر بیان شده و سی وپنج مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است، 
نوعی گوید: کید (. راغب می7اما به مراتب شدیدتر از مکر است )

مذموم وگاهی ممدوح هر چند در مذموم بیشتر  حیله است گاهی
 (.8طور است استدراج و مکر که گاهی ممدوح باشند )است. همین
تر از مکر  یاند: فرق بین کید و مکر آن است که کید قوبعضی گفته

شود. اما مکر به بنفسه متعدی می است، و شاهدش آن است که کید
 (.9) وسیله حرف

(. 9دانسته است )« مشقت»را « کید»وسی معنای اصلی واژه شیخ ط
دانند ای در جهت ضرر رسانی میرا تدبیر و حیله« کید»مفسران گاه 

ای قید (. عده12اند )( و گاه آن را خود ضرر رسانی معنا نموده11)
وگاهی برخی (. 12، 11پنهانی بودن را در معنای آن لحاظ کرده )

 اند.را مطرح کردهقید قریب الوقوع بودن 
شود که  با بررسی واژۀ کید و مشتقات آن این نکته حاصل می  

کاربرد کلمه کید در کالم علی )ع( با معنای مکر و فریب و نقشه 
تُدخِلُ »....فرمایند: و حیله همراه است، به عنوان نمونه حضرت می

)نامه ...« خالقفیها مَکائِدَکَ وَ أَسرارَکَ بِأَجمَعِهِم لِوجوهِ صالحِ األَ
های مخفی خود را در اختیار ها و طرحهای سری و نقشه( نامه53/

ترین اصول اخالقی باشد. حضرت به کسی بگذار که دارای اساسی
( 127)خطبه/...« وَعَمَت مَکیدَتُهُ»... فرمایند: مناسبتی دیگر می

نیرنگ و فریبش همگانی گشته است. در جنگ صفین وقتی 
کانَ أکبَرُ مَکیدَتِه »قابل امیرالمؤمنین درمانده شد عمروعاص در م

(. بزرگترین نیرنگ او این است 192)خطبه/« أَن یَمنَحَ القَومَ سُبَّتَه
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  و همکاران     ناصری اسداهلل  4

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

(. در فرازی 84که عورت خویش آشکار کرده، فرار کند )خطبه
دیگر از سرانجام زشت تکبر و خود پسندی بر حذر داشته آن را 

»... فرماید: داند ومیه و نیرنگ او میکمین کاه ابلیس و جایگاه حیل
آمیزد، ها، چون زهر کشنده میهای انسانحیله و نیرنگی که با دل

                                                                                                  (.                                                                                                                        192)خطبه/« اثر نخواهد بودو هرگز بی
مزاوجه که از محسنات  به عنوان صفت مشاکله و دیکلمه ک یگاه
است که  نیرود، و صنعت مشاکله ایاست به کار م عیعلم بد یۀلفظ
واقع شده است،  یگریلفظ د فیو رد نیکه قرآن ۀرا به واسط یلفظ

بود که لفظ  نیکه حق ا یدر صورت اورندیمشاکل و مشابه آن ب
ح و با تسام یالسالم وقت هیعل یعل البه عنوان مث .آورده شود یگرید

 یخطبه مفصل ،شودمیتعلل اصحابش در جنگ با مردم شام مواجه 
 «تُکادونَ و ال تَکیدونَ: » دیفرمایو در ضمن آن خطبه م رادیا

. در دیزنینم رنکیزنند و شما نیم رنگی(، به شما ن34)خطبه/
 ت،اساست، موجود  دیعبارت فوق شرط مشاکلت که اقتران لفظ ک

زنند و شما  یم رنگیشود که مردم شام با شما نیم نیچن یلذا معن
وچاره ریتدب یمعن گریاز طرف د و د،یدهیها را نمآن رنگین یجزا
 است. دایهو در آن جمله کامال روشن و ییجو
 
 فهوم شناسی نفس م

اند. برخی آن اهل لغت برای واژه نفس معانی متعددی مطرح کرده
یعنی روحش « خرجت نفسه»اند: را به معنی روح دانسته و گفته

(، 14دانند )(. برخی دیگر به معنی ذات و اصل می13خارج شد )
ل که گاهی به دنباداند، جزآنطبرسی نفس هر چیز را ذات آن می

کنند، اما با لفظ ذات تأکید را تأکید مینام چیزی، با لفظ نفس آن 
(. خون نیز از معانی دیگر این واژه منظور شده است، 15آورند )نمی

یعنی خون جهنده. ظاهراً خون را « نفسٌ سائلهٌ»گویند: که میچنان
شود و اند که روح با آن از بدنش خارج میبه این دلیل نفس گفته

را در  (. برخی دیگر نفس16نداران به آن وابسته است )جان جا
برند، چنان که ابن فارس معنای خارج شدن نسیم هوا به کار می

آورده است، یک معنی اصلی دارد وآن خروج نسیم است، چه به 
های مشتق از این کلمه به شکل باد یا غیر باد و معنای تمام واژه

کند: جان آدمی را به مه بیان میگردد. او در اداهمین معنا باز می
(. برخی نفس را 17دلیل نفس گویند که ادامه آن به نفس است )این 

یعنی زید « جائنی زیدٌ نفسه»اند، دانند و بیان کردهبه معنی تأکید می
 (. 18خودش آمد )

 البالغه نیز نفس به معانی زیر آمده است:در نهج
ه به کسی ستم نمایم برای چگون»الف( گاه مراد از نفس جسم است، 

رود و جسمی که به سرعت به سمت کهنگی و از بین رفتن پیش می
 (.224)خطبه/« ماندها میهای طوالنی در میان خاکمدت

ب( گاه مراد از نفس، ذات انسان است که شامل روح و جسم است. 
چه » فرماید:داند ومیامام عزیزترین عزیزان به آدمی را خود او می

تو را از گریه بر خویشتن تسلی داده و حال آن که عزیزترین چیزی 
 (.157)خطبه/« عزیزان خودت هستی

ج( مفهوم دیگر نفس در کالم امام علی )ع( روح مجرد است. امام 
اگر با )چشم دل( به آن چه در بهشت برایت توصیف »می فرمایند: 

کنارهمی شود، نظر اندازی، روحت از آن  چه در دنیا پدیدار گشته 
 (.165گیری خواهد کرد )خطبه/

ای است که به اماره بودن البالغه، مرتبهد( مفهوم دیگر نفس در نهج
گاه است که نفس، آدمی را پیوسته نفس اشاره دارد، واین حالت آن

کند. در این کشاند و به انجام دادن فعل بد امر میبه سمت بدی می
ابد. امام )ع( خطاب به یهنگام نفس به أماره بالسوء اشتهار می

( همانا 323)حکمت/ ...« فإن النفس أماره بالسوء»فرماید: مالک می
 کند. نفس پیوسته به بدی امر می

 
 مکائد نفس  

های کید و نفس بیان شد،  چه در مفهوم شناسی واژهبا توجه به آن
شود معنای گاه که مضافٌ الیه مکائد توان گفت واژۀ نفس آنمی

صورت در ارتباط با گردد، درغیر اینبه ذهن متبادر میمذموم کید 
حضرت حق واژۀ کید معنای خاص خود را دارد که خدای متعال 

، مکر و تدبیر من بسی محکم است ﴾إنَّ کَیدی مَتینٌ﴿فرماید: می
 (.45و  قلم/  183)اعراف/

مقصود « مکائد نفس»گویند: علمای اسالمی تعبیری دارند و می
های نفس با خود انسان است. و ها و ریاکاریگریلهها، حیمکاری

الروح مسأله جالبی است که آدمی خودش این موضوع از نظر علم
نسبت به خودش فریب کاری کند، و مستلزم آن است که انسان دو 
نوع شخصیت داشته باشد: شخصیت فریب دهنده و شخصیت فریب 

ید که روان انسان فرماخورده، استاد مطهری براین موضوع تأکید می
ها در اعماق شعور ظهوری دارد و بطونی و مسأله پنهان شدن میل

باطن و دیگر مسأله تغییر قیافه دادن و به اصطالح روانکاوان 
های سرکوفته در کار است، و این حقیقتی ماسک به چهره زدن میل

 (.  19است انکار ناپذیر )
 

 تسویل نفس

چیزى است که نفس آدمى بر آن  به معناى جلوه دادن« تسویل» ۀواژ
 شودمی هایش هم در نظر زیباای که زشتیحریص است، به گونه

(. ابن منظور نیز متعلق تسویل را نفس آدمی دانسته و چنین نگاشته 8)
نفس او فالن چیز را برایش ، ه لهسَوَّلَتْ له نفسه کذا، زَیَّنَتْ»است: 

و این حالت او را به «. را برایش زیبا جلوه داد تسویل نمود؛ یعنی آن
: التسویل»دارد: انجام کارهای ناشایست و گفتار ناصواب وا می

تسویل  «ء و تزیینه و تحبیبه إلى اإلنسان لیفعله أو یقولهتحسین الشی
دن چیزی برای انسان، تاآنیعنی نیکو نمودن، تزیین و محبوب کر

 (.14د )انجام دهد یا آن حرف را بگویرا کار 
نفْسِ بد فرمانِ ظاهر آرا، همچون منافق »فرماید: علی )ع( می
کند و خود را چون دوستى سازگار و دلسوز جلوه مىچاپلوسى مى

دهد و همین که فریب داد و بر انسان دست یافت، چون دشمن 
راند و شخص را یخواهى و قلدرى فرمان مشود و با خودمسلّط مى
 (.1« )کشاندهاى بدى و هالکت مىبه جایگاه

داند شناسانه دقیق قرآنی میشهید مطهری تسویل را یک مفهوم روان
دهد. نفس انسان که انسان از درون خود، خودش را فریب می

بندد دهد و به دروغ نقش و نگار میخواستۀ خود را چنان جلوه می
 (.19رود )می نسان فریب خورده و به دنبال آنکه ا
تسویل نفس به این معناست که »فرماید: جوادی آملی میاهلل آیت

دهد و یا تنها بعد زیبای یک یا زشت را زیبا نشان می ،نفس انسان
مانند تابلوی لطیفی که یک طرف  .دهدئه میاچیز دو بعدی را ار
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 5.. . آن با مقابله کارهای راه و نفس مکائد چیستی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

داند که انسان ، نفس میزیبا و سمت دیگر آن زشت است ۀآن چهر
قه را برای او از راه مند است، چیزهای مورد عالقهالبه چه چیز ع
 (. 20« )ددهنمایاند و باطل را به صورت حق جلوه میباطل زیبا می

نفْس همواره به بدى و زشت کارى فرمان مى»فرمایند: علی )ع( می
انت مىدهد. پس هرکه به نفْس خویش اعتماد کند نفْس به او خی
فکند امیورزد و هرکه به آن دل خوش کند نفْس او را به هالکت 

« دهاى بد درآورو هرکه از آن خشنود شود، نفْس او را به جایگاه
(1.) 

دهد. براستى که این نفْس همواره به بدى فرمان مى»فرمایند: نیز می
بنابراین، هر کس عنان آن را رها کند همچون مرکبى سرکش او را 

 (. 1« )بردیاخت به سوى گناهان مبه ت

از منظر علی )ع( سرکشی، افسار گسیختگی، بد فرمان بودن، 
های نفسی است که کاری از ویژگیظاهرآرایی، خودخواهی و فریب

کند، لذا باید با علم و خرد، ایمان و تقوای دائما انسان را وسوسه می
 الهی خود را از خطرات این اسب سرکش دور نگه داشت.

 
 تزیین

، «زان»ۀ از ماد و «نیْشَ»ف خالتزیین به معنای زیباجلوه دادن، 
آن چیزی است  زینت حقیقی. (14و مصدر باب تفعیل است )« یزین»

تش در دنیا و نه در آخرت آلوده که انسان را در هیچ یک از حاال
  .و ناپاک نسازد

وهی بندی مردم، به گرالبالغه ضمن تقسیمنهج 32علی )ع( در خطبه 
طلبند، و با اعمال دنیا نماید که با اعمال آخرت دنیا را میاشاره می

های معنوی آخرت نیستند، خود را کوچک و در پی کسب مقام
دارند، دامن ها را ریاکارانه و کوتاه برمیدهند. گاممتواضع جلوه می

آرایند، و پوشش خود را جمع کرده، خود را همانند مؤمنان واقعی می
دهند. کالم ا وسیله نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود قرار میالهی ر

دقیق موالی متقیان بیانگر روانشناسی دقیق حضرت در معرفی انسان
ای که هایی است که در معرض تزیین نفس قرار گرفته به گونه

نفسشان رذائل را فضیلت جلوه داده تا بتوانند به اهداف خاص خود 
ه کند کمتعدد به این نکته اشاره می قرآن کریم در آیاتبرسند. 

خواهد در انسان نفوذ کند و او را از راه شیطان هنگامی که می
، دهدهدایت منحرف سازد، اعمال زشت را در نظرش زیبا جلوه می

 ا که شیطان، اعمال آنهاهنگامى رفرماید: به عنوان نمونه می
شیطان  (. آری؛48)انفال/ « داد( را در نظرشان زیبا جلوه )مشرکان

چنان آنپیش آمد، گناه زمینۀ وقتی  ،همواره در کمین انسان است
 کار خوبی کند آنمی گماندهد که انسان او آرایش میی براگناه را 
نی تحریک عواطف درو ۀشیطان اعمال انسان را به وسیلاست. 

اندازد که در دل انسان می ،یعنی؛ کندمربوط به آن عمل تزیین می
فالن کار، کار بسیار خوبی است. در نتیجه انسان از عمل خود لذت 

قدر متوجه آن عمل دارد. قلب آنرا دوست میبرد و قلباً آنمی
ماند تا در عواقب وخیم و آثار شود که دیگر فرصتى برایش نمیمی

شیطان برای » (. به دیگر سخن21کند ) ایاندیشهسوء و شوم آن 
گاه عمل کند و آنعمل ناپسند، ابتدا خواستۀ نفس انسان را پیدا می

دهد، سپس با ضد ارزش را بر طبق خواستۀ نفس زیبا جلوه می
تحریک قوای باطنی و احساسات درونی، هواهای نفسانی و شهوت

در نتیجه نفس به آن عالقهنمایاند، ها، آن کار را برای انسان حق می

شود و بدون توجه به عواقب بد آن از هر راهی که شد میمند می
 (. 20و  23« )خواهد آن عمل را انجام دهد

 
 تلبیس

و درهم ومشتبه ساختن ر تلبیس به معنای آمیختن ومبهم کردن کا
امور )تخلیط( وفریب دادن )تدلیس( است و از واژه لَبس برای مبالغه 

های لباس و لَبوس ولُبس به معنای اشتقاق یافته است. واژه وتأکید،
 (.23پوشاندن نیز با لَبس وتلبیس از نظر معنایی اشتراک دارند )

و مشتبه کردن  ختنیآم یمادّه در قرآن به صورت فعل به معنااین 
، 9، انعام/71، آل عمران/42)بقره/ امور چند بار به کار رفته است

 ،و کتمان حق سیواقع تلب در (.15، ق/137انعام/، 71، انعام/82انعام/
 ثیدر احاد(. 11) است گرانیگمراه کردن د یدو روش متفاوت برا

و  اینفاق و ر رنگ،ینی طانیعمل ش یبْس به معنالفعل مشتق از  زین
 (.24است ) درکارها و غشّ غلّ
ساز و کار تلبیس آن است که در تلبیس هوای نفس اقدام به     

حق، از بین بردن وضوح و صراحت آن و در نتیجه مشتبه پوشانیدن 
کردن امرکرده و از طریق ایجاد پوشش برای حق و باطل، بررسی 
واقعیت را دچار اختالل نماید. قرآن کریم از این موضوع نهی کرده 

شما که دانایید حق را با باطل نیامیزید »فرماید: جا که میاست آن
 (.42/ )بقره« را کتمان نکنید و آن

دهد و میحضرت علی )ع( این موضوع را به بهترین وجه شرح می
اگرحق و باطل هر دوخالص باشند امکان انحراف وجود »فرماید: 

نماید و ندارد. در اثر تلبیس، نفس انسان حق را با باطل ممزوج می
نماید و موجب انحراف بعضی از افرادی در نتیجه امررا مشتبه می

های با گردد و البته انسانها قدرت کافی ندارد میکه فطرت آن
(. در حقیقت چون 50)نهج البالغه، خطبه/« یابندقدرت نجات می

کم نفس به آن عادت پیدا کرده و بر موارد مشتبهی وجود دارد، کم
اثر تکرار و مرور زمان به صورت ملکه در آمده و قدرت نفس 

ر سو چون به حقیقت یقین گردد و از دیگبرای مقابله با آن کم می
و ایمان ندارد و آن را به صورت صحیح نمی شناسد، لذا؛ به تدریج 

 شود.در ورطۀ مکائد نفس دچار می

 
 واژگان مرتبط با مکائد نفس تحلیل ومقایسۀ

توان دریافت که مکائد نفس یک چه در باال گفته آمد میبنابر آن
انی پاک دارند و در فرآیند و ساز و کار دقیق است. افرادی که رو

تر این ابتدای فریفته شدن در دام مکائد نفس هستند، راحت
کنند؛ چه، روح ایشان چون لوحی ها را درک میفریبکاری

گردد، امّا هرچه انسان سپیدگون است که تاریکی در آن فهم می
ست و به تر ابیشتر فریفته شود،  فهم این فریفتگی برایش سخت

داند، آن را نیکو ه کار خود را نه تنها بد نمیرسد کای میمرحله
 مکائد نفس یکی ازکند. در حقیقت پنداشته و از رفتارش دفاع می

خصایص انسانی است که در افرادی که دارای تقوا و ایمان هستند، 
شود و در افرادی که رذائل و گناهان زمینه بروز این صفت کمتر می

ا هدت آن صفت، تاثیرپذیری آنکند، به میزان شها غلبه میبر آن
از مکائد نفس بیشتر است. با توجه به به بررسی و تحلیل به عمل 

 نماییم:ای از نکات را ذکر میپارهآمده، 
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  و همکاران     ناصری اسداهلل  6

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

الف: رابطۀ واژگان مرادف، عموم و خصوص من وجه است. بدین 
ا همعنا که دارای نکات اشتراک و افتراق هستند و داللت ارتباطی آن

م است. به دیگر عبارت در ساز و کار مکائد نفس به وجه التزا
ای مطرح کرد. مدل طولی آن چنین توان دو مدل طولی و شبکهمی

است: تسویل، تزیین، کید و تلبیس. بدین معنا که ابتدا نافرمانی خدا 
شود، سپس نفس اماره اسباب برای آدمی آسان و زیبا جلوه داده می

گردد و در رام چنین کار میکند و سپس پذیرش آن را فراهم می
خورد و در انتها برای خود و دیگران حقیقت ادامه فریب آن را می
ای هر یک از اوصاف دهد. در مدل شبکهرا واژگونه جلوه می

 یکند. تزیین جنبهای از مکائد نفس را بیان میمکائد نفس، جنبه
عل فزینت بخشی فعل در نزد نفس، و در نتیجه میل و رغبت نفس به 

ی پوشاندن حق در مسئلۀ مذکور و تسویل نیز مذموم، تلبیس جنبه
جنبۀ تقاضا و خواهش انسان از ناحیه نفس خود یا القا شیطان است. 

ای مالحظه توان به صورت خطی و رتبههر یک از موارد فوق را می
 کرد.  

ب: همۀ واژگان مرادف کید بر باب تفعیل هستند که داللت بر 
کاری نفس به این به آن معناست که غفلت و فریبتدریج دارد. 

های صورت تدریجی صورت گرفته و اندک اندک و با  و سوسه
-شود. یکی از نمونهآلود نزدیک میپی درپی به انجام کارهای گناه

های قرآنی در این باب قتل هابیل توسط برادرش قابیل است که کم
کشت و از پشیمانان کم نفس او بر این کار رام شد و برادرش را 

(. البته باید متذکر شد که درجۀ تدریج اینها به 30گردید)مائده/ 
یک اندازه نیست و بسته به شدّت و حدّت گناه و نیز اسباب کید 
نفسانی و شیطانی و نیز نوع کید، متفاوت است. از نظر نباید دور 
داشت که تدریجی بودن مانع از ایجاد تلنگر و شوک در آدمی شده 

سبب غفلت او خواهد شد و واژگونه شدن شخصیت او را در پی  و
 خواهد داشت.

ای از این واژگان در معنای مثبت و منفی توأمان به کار ج: پاره
روند. مثال معنای مثبت واژۀ کید وقتی دربارۀ خداوند به کار می
نای گرداند. معرود؛ یعنی کید کافران و مشرکان را به ایشان بازمیمی

های عالم طبیعت و نیز امور معنوی است. دو تزیین نیز جلوهمثبت 
  روند.واژۀ تسویل و تلبیس نیز فقط در معنای منفی به کار می

مکائد نفس عاملی درونی و  ،د: در انحراف انسان از مسیر بندگی
 وساوس شیطان و ابزارهای گوناگونش عاملی بیرونی است. 

فته شدن از خود فرد شروع میه: در فرآیند واژگان مکائد نفس، فری
گردد. این مهم در توصیف معاویه در گردد، ولی به خود او ختم نمی

کالم موالی متقیان کامال مشهود است. در قرآن کریم به این نکته 
کلیدی اشاره شده است که به عنوان نمونه وقتی سامری تسویل 

ار آیند و اسرائیل در دام نفس اماره گرفتگردید، باعث شد تمام بنی
 از اطاعت و فرمانبرداری ولی خدا حضرت هارون )ع( سرباز زنند. 

 
 یدگاه امام خمینی )ره( پیرامون مکائد نفسد

هایی که بیشترین اشاره را به موضوع مکائد نفس یکی از شخصیت
. آن حضرت در باشندمی)ره( امام خمینی  اند،و خطرات آن داشته

ده مرتبه به موضوع مکائد  کتاب شریف شرح چهل حدیث بیش از
ایشان با تکیه بر آیات و  نفس و خطرات آن اشاره نموده است.

روایات ضمن بر شمردن خطر مکائد نفس و شیطان، برای مقابله با 

آنها مراحلی را مورد تأکید قرار داده اند که توجه به آن برای هر 
م زکسی که طالب کمال است و قدم در سیر وسلوک الهی گذاشته  ال

به جهت اهمیت موضوع ابتدا به نکته های و ضروری است. 
ارزشمند معظم له پیرامون مکائد نفس و در ادامه به راه کارهای 

 مقابله با آن می پردازیم:
 الف( دقیق بودن مکائد نفس

مکائد نفس بسیار دقیق است. ممکن است انسان را از راه شرع مُمَّوه  
ک کند. مثال غیبت متجاهر به فسق )نموده( گول زند و وارد در مهال

گرچه جایز است بلکه در بعض موارد که موجب ردع او شود 
آید، ولی انسان واجب است و از مراتب نهی از منکر به حساب می

باید مالحظه کند که داعی نفسانی او دراین غیبت آیا همین داعی 
شرعی الهی است یا داعی شیطانی و محرک نفسانی در آن مدخلیت 

 (.2ارد؟ )د
مکائد نفس به قدری دقیق است »فرمایند که: امام خمینی تأکید می

(. ایشان برای مقابله با 2« )که انسان جز پناه برخدا چاره ای ندارد
اگر نفس از تو تمنا کرد که صدر »فرمایند: مکائد نفس توصیه می

مجلس را اشغال کن و تقدم بر هم قطار خود پیدا کن، تو بر خالف 
کند از مجالست با فقرا و مساکین، آن رفتار کن، اگر تأنف میمیل 

تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالست کن، هم غذا شو، 
همسفر شو، مزاح کن. ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید 
و بگوید تو دارای مقامی باید مقام خود را برای ترویج شریعت حفظ 

برد، مزاح با زیر دستان تو تو را از قلوب میکنی، با فقرا نشستن وقع 
کند، پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته میرا کم وزن می

توانی به وظیفه شرعی خود عمل اقدام کنی، کند، آن وقت خوب نمی
 (.2« )ها دام های شیطان و مکائد نفس استبدان تمام این

 ب( دقت کردن در مکائد نفس
ا توجه به دقیق بودن مکائد نفس، در قسمتی از امام خمینی )ره( ب

سخنان خویش مانند طبیبی مشفق و دلسوز خطر مکائد نفس و 
شیطان را گوشزد می نماید و همگان را از رخنه دشمن ترین دشمنان 

ای برادر » که همان نفس اماره است برحذر داشته و می فرمایند: 
گذارند تو بیچاره در مکائد نفس و شیطان دقیق شو. بدان که نمی 

یک عمل خالص بکنی؛ و همین اعمال غیر خالصه را که خداوند به 
فضلش از تو قبول کرده نمی گذارند به سر منزل مقصود برسانی. 
کاری می کنند که بواسطه عجب و تدلل بیجا همه اعمالت به باد 

 (.2فنا برود..... )
 و باریک مکائد شیطان و نفس به قدری دقیق»ایشان می فرمایند: 

است و صراط انسانیت به طوری نازک و تاریک است که تا انسان 
موشکافی کامل نکند نمی فهمد چه کاره است. خودش گمان می 
کند کارهایش برای خداست، ولی برای شیطان است. انسان چون 
مفطور به حب نفس است، لهذا پرده خود خواهی معایب او را بر 

 (. 2خود او می پوشاند )
 یچیدگی مکائد نفسج ( پ

پیچیدگی مکائد نفس به قدری است که امام این نکته بسیار مهم را 
شوند که حتی در مخالفت با کید نفس باید ملتفت باشی متذکر می

که او گاهی دام خود را باز کرده از راه دیگر تو را زمین می زند. 
ه ب نشیند که می فهماندبینی به طوری در پایین مجلس میمثالً می
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 7.. . آن با مقابله کارهای راه و نفس مکائد چیستی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

هاو هاست، ولی تواضع کردم...اینحضار که مقام من باالتر از این
 صدها قبیل این از مکائد نفس است.

 
 راه کارهای مقابله با مکائد نفس

 ه:ظیق
از دیدگاه امام خمینی )ره( اولین مرحله مبارزه و مقابله با مکائد 
نفس و به تعبیر دیگر اول منزل از منازل انسانیت منزل یقظه و 

یب تهذ»ایشان اولین قدم تعلیم و تربیت اصولی و  (.25داری است )بی
توان از چنگال دانند که با آن میمی را بصیرت و آگاهی« نفس

خداوند در قرآن   الفساد درونی رها گردید و این چیزی است کهام
عنوان فلسفۀ وجودی انسان یاد کرده است که اگر از آن، به 

بیداری و آگاهی پیدا کرد، در واقع فلسفۀ وجودی معرفت،   انسان
  .در این جهان با عظمت دریافته است  و مسئولیت خویش را

درمان نیست و تو را  بیماریآیا  »علی ـ علیه السالم ـ می فرماید: 
گونه که به دیگران رحم می خواب زدگی تو درمان ندارد؟ چرا آن

را در آفتاب سوزان میکنی؟ چه بسا کسی کنی به خود رحم نمی
نگری که سخت ناتوان افکنی یا بیماری را میبینی، بر او سایه می

ریزی، اما چه چیز تو را بر است، از روی دلسوزی بر او اشک می
های خود شکیبا و از گریه بیماری خود بی تفاوت کرده و بر مصیبت

که هیچ چیز برای تو در حالی بر حال خویشتن باز داشته است؟
 (.223)نهج البالغه خطبه « عزیزتر از جانت نیست...

 
 تفکر و تدبر

دومین مرحله تهذیب و مبارزه با نفس تفکر است. نقطه آغازین 
اندیشه عبارت است از دقت و تدبر و نظر در آفاق و انفس. تفکر 
در آثار خدا و نعمت های او که توجه به آن ها نفس را خاضع و 

اندیشیدن انسان به سرنوشت خویش و  به سپاس وا می دارد و نیز
وظیفه ای که در برابر خدا دارد و این که هدف از زندگی دنیوی 
چیست، مقصد نهائی حیات کجاست؛ و برای وصول به آن چه باید 

 .کرد
در روایات از تفکر بهترین عبادت و طریق علم و عمل و نیل به 

فرماید: می )ع( حضرت علی  .سعادت و درجات عالی یاد شده است
 نهج البالغه حکمت)« هیچ عملی هم چون تفکر و اندیشیدن نیست»

113.) 
 

 عزم
مرحله سوم تهذیب و مبارزه با نفس عزم است، یعنی تصمیم و اراده 
بر انجام دادن واجبات و ترک محرمات و جبران مافات و پایداری 
و استقامت در راه حق و حقیقت، انسان بدون عزم و اراده و تصمیم 

 هیچ یک از مقامات نخواهد رسید.  به
عزم جوهره انسانیت و »درباره عزم چنین می فرماید:  امام خمینی

میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات 
عزم او است و عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از 

از او عزم بر ترک گناه و معاصی و فعل واجبات و جبران آن چه 
فوت شده در ایام حیات و باالخره عزم بر این که ظاهر و صورت 
خود را انسان عقلی و شرعی نماید و انسان شرعی عبارت از آن است 
که موافق مطلوبات شرع رفتار کند و ظاهرش ظاهر رسول اهلل ـ 

صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ باشد و تأسی به آن بزرگوار بکند در 
 .(25« )نات و در تمام افعال و تروکجمیع حرکات و سک

 مشارطه: 

نیز می گویند، عبارت است از: شرط « معاهده»مشارطه که آن را 
و تعهد انسان بر ترک معصیت و انجام دادن تکالیف و ادای وظایف 

پیمانی که بسته است. و به عهد  یو ایفای مسئوولیت ها و پای بند
ین آن ها تعهد به خداست، در قرآن بر التزام به تعهدات که باالتر

 .34 آیه اسراء سوره تاکید فراوان شده است از جمله
مشارطه آن است که »حضرت امام درباره مشارطه چنین میفرماید: 

در اول روز مثالً با خود شرط کند که امروز بر خالف فرموده حق 
تبارک و تعالی رفتار نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد و معلوم 

روز خالف نکردن امری خیلی سهل و آسان است و  است که یک
 .(25« )انسان به راحتی می تواند از عهده آن بر آید

 مندی از نصایح قرآن              بهره   - 5  

علی )ع( درکالمی نورانی راه مبارزه با مکائد نفسانی از جمله کفر 
ک مندی از نصایح قرآن و تمسو نفاق و سرکشی و گمراهی را بهره

« وَاستَنصِحُوهُ عَلی أَنفُسِکُم»نماید: و توسل به آن معرفی می
(، و علیه نفس خود از او )قرآن( نصیحت بخواهید. و 176)خطبه/

آگاه باشید، همانا این »فرماید: در فرازی دیگر از همین خطبه می
ای است که فریبد، و هدایت کنندهای است که نمیقرآن پند دهنده

«. گوید، و سخنگویی است که هر گز دروغ نمیسازدگمراه نمی
پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و » فرمایند: سپس حضرت می

ها از قرآن یاری بطلبید، که قرآن درمان بزرگترین دردها در سختی
: فرمایددر این رابطه می 158)ع( در خطبه  حضرت علی(. 25است )

 ، آن را به سخن آرید اگرچه هرگز....«..ذلِک الْقُرْآنُ فاسْتنْطِقُوهُ»... 
گوید، اما من از جانب او شما را آگاهى مین )با زبان عادى( سخن

ا هدهم بدانید در قرآن علوم آینده و اخبار گذشته، داروى بیماریمی
های ترین راهنتیجه این که از مهم .شماستو نظم حیات اجتماعی 

مندی از دستورالعمل شفا رهمبارزه با دشمنی نفس و مکائد آن، به
بخش قرآن جهت درمان بزرگترین  بیماری و انحراف انسان یعنی 

 تبعیت از نفس و مکائد آن است.
 

 پروا پیشگی
ها و مکائد نفس، ذکر این پس از معرفت و آگاهی نسبت به دام 

نکته ضروری است که عواملی مثل تزیین و تسویل زمانی بر انسان 
ها بر انسان مستولی شده باشد. وقتی ه و بدیشود که گناحاکم می

شود تزیینات و تسویالت نفسانی برای گناهان برای شخص ملکه می
او بیشتر و در نتیجه قدرت مقاومت کمتر و انفعال از القائات نفسانی 

جا که شخص متقی قوای وی در راستای حکم شود. از آنبیشتر می
و تسویل کمتری قرار دارد. کنند لذا در معرض تزیین الهی عمل می

البالغه  متقی کسی است که با ایمان و عمل صالح در فرهنگ نهج
های سازد تا او را از آسیبای نفسانی فراهم میبرای خود ملکه

درونی و بیرونی مصون دارد. بنابراین یکی از راهکارهای اصلی 
دییمقابله با مکائد نفس تقوا است. واژه تقوا و مشتقات آن از کل

 .البالغه به کار رفته استبار در نهج100هاست که حدود ترین واژه
نیروى معنوى و روحى که بر اثر  لبالغه تقوا را به عنوان یک اهجن

آید و پرهیز از گناه را سهل و آسان ممارست و تمرین پدید مى
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  و همکاران     ناصری اسداهلل  8

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تقوای » دفرمایمی 112ۀدر خطب.نماید، طرح و عنوان کرده استمى
خدا را در حمایت خود قرار داده و آنها را از تجاوز خدا دوستان 

در حقیقت تقوا سدی جهت  .به حریم محرّمات الهی نگه داشته است
حضرت « جوالن دادن نفس اماره و مکائد آن است

ه کنم، کبندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفارش می»میفرمایند:
د، و در راه آورتقوا مهاری است که شما را به راه سعادت درمی

 (. 195ی )نهج البالغه،خطبه« داردبندگی استوارتان می
در هر صبح و شام از خدا بترس و از فریب»فرمایند: علی )ع( می 

(. هم چنین حضرت در 56)نامه/« ناک باشکاری دنیا بر نفس بیم
اگر نفس او در آن »فرمایند: های پرهیزکاران میضمن بیان ویژگی

رمان نبرد، از آن چه دوست دارد محرومش میچه دشوار است، ف
فرمایند: و در نامه خود به مالک اشتر می(. 193)خطبه/ « کند

نفست را از اقدام به آن چه برای تو حالل نیست سخت بازدار؛ »
جلوگیری جدی از اقدام نفس  ،زیرا انصاف و عدالت درباره نفس

حضرت ثمره  (53 /) نامه« است در هر چه که بخواهد یا نخواهد
اگر با دیده دل به آن »دارد که: دیدن باچشم دل را این گونه بیان می

چه که از بهشت توصیف می گردد بنگری، نفس تو از آن چه در 
های ظاهری آن وجود ها و زینتها و خوشیاین جهان از زیبایی

چنین خطاب به شریح بن (، هم165)خطبه/«  کنددارد، دوری می
بدان که اگر نفس خود را از مقداری فراوان از : »فرمایدهانی می

داری به جهت ترس از یک ناگواری باز چیزهایی که دوست می
های نفسانی تو را به مقداری فراوان از ضررها نداری، هوا و هوس

                                                                                                  (.                                       56نامه/)« کشاند. پس همواره مانع جلوگیر نفس خویشتن باشمی
رحمت خدا بر کسى که خود را پس »فرمایند: به همین مناسبت می

چرا که جلوگیرى ؛ از شهوات جدا سازد و هواى نفس را مهار کند
همواره به گناه ترین کارهاست و این نفس، از نفس سرکش از مشکل

                                                                                                                (.                                                                                                                           176)خطبه/« و هواپرستى میل دارد
 

 مراقبه و محاسبه ی نفس 
نفسش  مکائدتواند انسان را از خطرهایی که مییکی دیگر از راه

 .شود، مراقبه و محاسبه است این دامآگاه کرده و مانع افتادن او در 
هاى خود بپردازید  اى مردم! به تربیت نفس» علی )ع( می فرمایند: 

 /حکمت « )هایش باز داریدادترا از آزمندى به عو آن
هایتان رخصت ندهید که این به نفْس»فرمایند: حضرت می (.359

 با نفْس برد وهاى ستمکاران مىها شما را به راهرخصت دادن
مماشات نکنید که مماشات کردن با آن شما را به معصیت مى

 (.86)خطبه/« دکشان
ن خدا، بر حذر باشید از بندگا»... می فرماید:  )ع(امیر المؤمنین، علی

روزی که اعمال مورد بررسی قرار می گیرند و لرزش ها و تنش ها 
فراوان است و کودکان )از ناراحتی( پیر می شوند: )یوماً یجعل 

ای بندگان خدا! بدانید که مراقب هایی از خودتان بر « الولدان شیباً(
تند ما هسشما گماشته شده و دیده بانانی از اعضای پیکرتان ناظر ش

و نیز بدانید که حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت می کنند و 
حتی نفس هایتان را نگه می دارند، نه ظلمت شب تاریک شما را از 
آن ها پنهان می دارد نه در های محکم و بسته )هر کجا باشید به 

نهج « )همراه شما هستند( و براستی فردا به امروز نزدیک است...
 .(157ه خطبالبالغه 

 نتیجه گیری
در مقاله حاضر، براین نکته اصلی تأکید شده است که نفس  -1

اماره به عنوان یکی از مراتب نفس انسانی، دشمن سرسختی است که 
همواره با شیوه های مختلف مانع تربیت صحیح و حرکت کمالی 

 انسان است.
های دینی است و مکائد نفس از اصطالحات برگرفته از آموزه -2

های نفس ها وریاکاریکاریها، فریبگریها، حیلهکاریمقصود م
این بیماری به قدری پیچیده و دقیق می باشد،  .با خود انسان است

که هیچ کس در هیچ مرتبه ای به جز معصوم علیهم السالم از خطر 
 مهلک آن در امان نیست.

بر اثر فراموشی و غفلت از یاد خدا و نیز خود حقیقی انسان،  -3
شود و نفس اماره )تسویل، تزیین، تلبیس( بر انسان غالب میهای کید

این کیدها با توجه به جایگاه و حال نفسانی تک تک آدمیان متفاو 
ت است. به عبارت دیگر مکائد نفس امری تشکیکی و دارای مراتب 

جایگاه افراد ارتباط  ایمان، موقعیت و است که با مراتب شناخت و
 مستقیم دارد.

سم و بدن انسان نیاز به مراقبت و درمان دارد، همچنان که ج -4
نفس نیز در معرض خطرهای زیادی قرار می گیرد و در صورت بی 
توجهی به این مهم و عدم درمان به موقع زمینه انحراف و سقوط از 

 مراتب انسانی وی فراهم می گردد.
مندی از نصایح بهره یقظه و بیداری، تفکر و تدبر، مشارطه، -5

پیشگی، مراقبه و محاسبه نفس، از جمله کاربردی و پرواقرآن، تقوا 
کارهای پیشنهادی مقابله با چالش مکائد نفس با تأکید بر ترین راه

های نهج البالغه و اندیشه های امام خمینی است که باید مورد آموزه
 توجه قرار گیرند.
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